
Zápis komise kultury a mládeže 
 
Číslo jednání: 3/2016 

Datum konání: 23.05.2016 

Předsedající: Bc. Hana Čížková 

Přítomní: Mgr. Alžběta Cibochová, Barbora Zálohová, Jiří Stibor, Božena 

Beňová, Antonín Wagner, Bc. Barbora Jelínková 

Nepřítomní:  

Omluveni: Mgr. Ladislav Stýblo, Mgr. Josef Beránek  

Hosté:  

Zapisovatel(ka): Barbora Zálohová 

 

 

 

Zápis 

 

Zápis z jednání komise kultury MČ P20, 23.5.2016 v 17.30, Divadlo Horní Počernice 

Uvítání předsedkyní KK. 

 

Informace o postupu rekonstrukce knihovny podala její ředitelka Božena Beňová. 

- knihovna se bude otevírat v září 

- byl vybrán dodavatel nábytku pro knihovnu 

- dny bulharské kultury se uskuteční v říjnu 

- v souvislosti s rozšířením činnosti knihovny budou přijati další zaměstnanci: posila pro 

ekonomické záležitosti, koordinaci činnosti spolků, rozšíření nabídky kulturních programů pro 

veřejnost (autorská čtení, promítání s odborným výkladem apod.) 

- výhledově bude knihovna hledat novou pracovnici do dětského oddělení 

 

Jiří Stibor informoval, že se 8.10. uskuteční festival historického tance. 

 

Ředitelka KC Horní Počernice Barbora Jelínková předložila návrh na zahájení nové divadelní 

sezony formou oslav 700. výročí narození Karla IV . Termín konání 11.9.2016. 

- pouliční divadlo, hudba, kejklíři apod. v parku u Divadla HP 

- průvod v kostýmech a na koních od divadla do Čertous 

- hostina v hotelu Čertousy 

- komise navrhuje financování akce formou účelové dotace, žádost podá do RMČ Kulturní 

centrum HP 

- spolupořadatel spolek Divizna, široká účast dalších spolků a organizací je vítaná 

 

Sousedské setkání u kapličky sv. Antonína ve Svépravicích 

Letos připadá svátek na 13.6., ale termín už je příliš blízký, členové komise se shodli v názoru, že 

letos KK nebude sousedské setkání ve Svépravicích organizovat. Mimo to se na stejném místě 

uskutečnilo v polovině května „zpívání“. Vznikla diskuze, jestli organizovat sousedská setkání na 

stále stejném místě nebo střídat různá místa a pokusit se tím založit tradici, kterou budou v 

následujících letech udržovat sami sousedé. 

Forma zapojení KK, místo pro příští setkání sousedů a náplň setkání (výstavka starých fotek, 

hudba, občerstvení) budou na programu příštího jednání KK. 

 



Kalendář akcí komise 

Barbora Zálohová informovala, že existuje kalendář „Akce Počernice“, který založil Mum pro 

sdílení termínů při pořádání velkých akcí. Kalendář lze využít i pro akce KK na základě Plánu 

kulturních akcí komise pro rok 2016/2017. Přesné termíny budou doladěny na příštím setkání 

komise kultury. 

 

 

 

 

 

                Bc. Hana Čížková 

           předsedkyně komise kultury a mládeže v.r  


